Výroční zpráva
o činnosti za rok 2009
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1. Základní údaje o sdružení
Název organizace

Občanské sdružení Salamandr

adresa
IČ
bankovní spojení

Prokopská 334 Příbram VI
66326061
523430309/0800 ČS Příbram

telefon
e-mail
adresa internetové stránky

723 143 531
o.s.salamandr@seznam.cz
http://salamandr.wgz.cz

právní forma

občanské sdružení
předseda sdružení : Mgr. Monika Průchová
členové : Mgr. Olga Straková
Věra Krásná
Karel Novák
František Roušar
sekretář sdružení : Jaroslav Straka

představenstvo

přehled hlavní činnosti

Náplní našeho sdružení je práce s organizovanými i
neorganizovanými dětmi a mládeží v Příbrami a okolí
s cílem přispět ke kvalitnímu a zajímavému využití
volného času.
Jádro dobrovolných pracovníků sdružení tvoří zkušení
vedoucí z letních táborů, pedagogové z příbramských škol
a další spolupracovníci z řad odborníků na různé druhy
zájmových činností pro děti a mládež.
V průběhu roku sdružení organizuje činnost a aktivity
pro děti z regionu Příbram. Dospělí členové se aktivně
podílí na různých společenských a kulturních akcích ve
městě.
Připravujeme vícedenní pobytové akce s programem
v době jarních a podzimních prázdnin a v průběhu
hlavních prázdnin je o. s. Salamandr organizátorem
a realizátorem letních táborů na Křivoklátsku.
Každoročně se na našich standardních a putovních
táborech účastní téměř 300 dětí z celé ČR.

Akce uskutečněné v roce 2009

-

krátkodobé pobyty
jednodenní a víkendové akce
prázdninové pobyty
vzdělávání vedoucích
akce pro členy
prezentace sdružení na veřejnosti
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2. Akce sdružení pořádané v roce 2009
2.1 Krátkodobé pobyty
Typ akce

Jarní prázdniny
8.2.-14.2. 2009
„Rytíři polárních moří“

místo

Vedoucí akce

8 +1

Relaxační pobyt na horách
spojený s lyžováním. Na
akci bylo původně
přihlášeno více dětí, ale
kvůli chřipkám jet nemohly.
Hodně se lyžovalo, neboť k
tomu byly báječné
podmínky. Ale hráli jsme
i hry se sněhem a na sněhu.
Večer se hrály společ. hry.
Jako višničku jsme v pátek
zkusili jízdu na
snowtubingu.

9+2

Protože tentokrát byly ve hře
indicie a klíče od pevnosti
Boyard, tak se sportovalo,
logicky přemýšlelo, hádalo,
malovali jsme trička
abychom měli boardovské
dresy. Dělali jsme podzimní
draky a zkoušeli malovat při
relaxační hudbě. Jeden večer
měly děti večerní hru u
hřbitova. Ani na diskotéku
a večerní společné kino
se nezapomnělo.

Svatý Štěpán

Mgr.
Monika
Průchová

Podzimní soustředění
SHŠ Nezabuditzi
30.10. – 1.11.

Poznámka

Penzion Activ
Vysoké nad
Jizerou
Jizerské hory
Mgr.
Monika
Průchová

Podzimní prázdniny
„Klíče od pevnost
Boyard“
28.10. – 1.11. 209

Počet
účast.

Nezabudice

Tomáš
Straka

12

Příprava skupiny na
podzimní Panskou bitvu
a na vystoupení pro kantory
zemí Evropské Unie v rámci
mezinárodního projektu
WAI. Úprava a výroba
kostýmů a potřebných
rekvizit.
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2.2 Jednodenní akce
Typ akce

místo

Plavení dravé zvěře

Putování krajem Oty
Pavla

Příbram

Nezabudice

Vedoucí akce

Lukáš Krásný

Mgr. Olga
Straková

Počet
účast.

15 +3

34

Písek

Mgr. Monika
Průchová

22 + 2

Výlet do Písku

Písek

Lukáš Krásný

10 +2

Zpívání s mlokem
Oblastní kolo dětské
Porty

Malá scéna
Divadla
A. Dvořáka
Příbram

Zpívání :
Jaroslav Straka

Výlet do Písku

Koledy

Loutkové divadlo

Václavské
náměstí
Příbram
Svatá Hora
Příbram
3
představení

hry :
Lukáš Krásný

70
+
10

Jaroslav Straka

300
+
10

Jaroslav Straka

150
+2

Den s knihovnou

Dobříš

Tomáš Straka

100 200

Středověký den

Dobříš

Tomáš Straka

100 200

Poznámka

Návštěva
příbramského
Aquaparku
Návštěvu muzea
známého spisovatele
svým odborným
výkladem o jeho životě
a díle doplnila vedoucí
akce
Návštěva krásného
městečka Písek,
prohlídka města,
exkurze v městské
elektrárně, prohlídka
Prácheňského muzea.
Cesta tam i zpět
vlakem.
Pěvecké odpoledne
zpestřené výtvarnou
soutěží a hrami.
Program doplnilo také
vystoupení naší
šermířské skupiny
Nezabuditzi.
Klasické předvánoční
a vánoční hraní koled
na různých místech
města
Spolupráce
s loutkohereckou
skupinou Zalezlíci
Vystoupení naší
šermířské skupiny
Nezabuditzi v konírně
dobříšského zámku
Vystoupení naší
šermířské skupiny
Nezabuditzi pro ZŠ
Dobříš
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2.3 Prázdninové pobyty
Typ akce

I.turnus

místo

Nezabudice

Vedoucí
akce

Petra
Pánková

Počet
účast.

51
+
9

Nezabudice

Pavel
Žďárský

28
+
7

III.turnus

Nezabudice

Lukáš
Krásný

14
+
6

I.turnus
vodácký
kurz

Třímany

Mgr.
Monika
Průchová

„Léto
s kamarády“

Třímany

Mgr.
Monika
Průchová

II.turnus

17
+
3

20
+
3

Charakteristika CTH

Rok na vsi
Cílem celotáborové hry bylo oživit si s
dětmi naše staré vesnické tradice jako
jsou Masopust, Máje, Dožínky, ale
představit jim i dnešní - Velikonoce,
Vánoce, Čarodějnice jinýma očima.
Mimo jiné děti zachránily ztracenou duši
rytíře Obroně, který kdysi sebral lidem
jejich tradice.
Po stopách Harryho Pottera
Cílem hry bylo najít Kámen mudrců,
který měl zaszavit pána zla, lorda
Voldemorta. Harry vedl děti krok po
kroku k jeho nalezení. Děti se naučily
různým kouzlům a dovednostem
(přeměňování, kouzelné formulky,
výroba košťat...)
Černá Afrika
Přejít poušť, získat obětní dary
a udobřit si matku Zemi, aby seslala déšť
a zažehnala hlad na poušti Kalahari. To
se nám s pomocí pouštních duchů
Jugurthua a Kefírthua povedlo. Získali
jsme hůl deště a zachránili náš černý lid.
Na palubě černého korzára
Týdenní příprava na základně
v Třímanech – výuka vodáckých
dovedností na suchu a ve vodě doplněná
o sportovní a rukodělné akce. Týdenní
putovní tábor – sjezd části Berounky
spojený s vařením, stanováním. Celý
tábor zakončen slavnostním pasováním
do hodností – Neptun. Celým táborem
děti provázel Černý korzár, který posílal
šifrované zprávy a několikrát se i zjevil.
Indiánské léto
Cílem této celotáborové hry bylo kromě
získávání bodů do soutěže jednotlivců a
družin a jejich znázorňování snaha naučit
děti tábornickým dovednostem, síle,
obratnosti, jež prokáží v soutěžích, naučit
je znalosti šifer, rostlin, zdokonalovat
jejich výtvarné a rukodělné schopnosti,
ale i snaha vychovávat je ke kladnému
vztahu k přírodě a k sobě navzájem, k
pochopení pravého významu slova
kamarád.
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2.4 Vzdělávání vedoucích
V tomto roce jsme uspořádali ve dnech 23 – 24.5.2010 v našem táboře v Nezabudicích
školení pro vedoucí táborů v rámci akce – Salamandří burza nápadů.
Členové představenstva v průběhu sobotního odpoledne a dopoledne provedli postupně
proškolení :
BOZP – Jaroslav Straka
Požární řád, evakuační řád, základní požární prevence – Jaroslav Straka (Nezabudice)
- Monika Průchová (Třímany)
Povinnosti táborových pracovníků, provozní řád základny a táborový řád – Monika Průchová
Základy první pomoci – Věra Krásná, Magda Nesvadbová
V průběhu zbytku odpoledne a večera jsme si společně vyměňovali zkušenosti a zajímavé hry
a nápady…… a pak se zpívalo.
Další odborná školení :
Školení HVT

24. – 26.4.2010

Orlík nad Vlatavou

Petra Pánková

Školení HVT

19. – 21.6. 2010

Zbiroh

Pavel Žďárský

Školení vodáckých
instruktorů

18. – 21.6. 2010

Vrbné u Českých
Budějovic

Karel Novák
Daniel Průcha

2.5 Akce pro členy
Členové našeho sdružení z řad dětí se pravidelně zúčastní všech námi pořádaných akcí.
Také se pravidelně setkávají na našich zájmových akcích a schůzkách .
Všichni členové mají přístup na pravidelná veřejná zasedání představenstva sdružení.
Jednou do roka pořádáme valnou hromadu našeho sdružení.
Další akce
• Víkendový sraz vedoucích v RS Třímany spojený se školením a úklidem a přípravou
tábora
•

Víkendový sraz po letních táborech - 19.9.2010 . Na tomto srazu se hodnotily letní
tábory, které pořádá naše sdružení. Předávaly se nové zkušenosti, které povedou ke
zlepšení naší práce s dětmi v dalším období.

•

Vánoční besídka 19.12. - na této schůzce se začaly připravovat programy na tábory
v příštím roce a uzavřel se rok.
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2.6 Prezentace organizace na veřejnosti
• Proběhla celostátní akce CVVZ V Plzni (13.-15.11), kde se prezentují organizace
z celé ČR. Za naše sdružení se zúčastnil, prezentoval a čerpal nové nápady : Petr Kohout
• V měsících listopadu a prosinci jsme se připravovali na hraní pásma koled, se
kterým vystupujeme v rámci kulturního vánočního programu města Příbrami na různých akcích.
Během adventu jsme vystupovali na akcích :
- Vánoční trhy - koledy s divadélkem na ulici
- Hornické muzeum Příbram
- Výstava Betlémů
- Bazilika Sv. Hora – štědrovečerní koledy
•

Další aktivity sdružení, na kterých jsme se spolupodíleli :

typ akce

Naučná akce
Den Země
21.4.2009

místo

Účast za
naše
sdružení

Příbramský
lesopark
Jaroslav
Straka
Tereza
Kutníková
Pavel
Žďárský

Naučná akce
Den zvířat
Září 2009

Příbramský
lesopark

Charakteristika

Tradiční akce pořádaná sdružením Ochrana
fauny ČR. Na místě byly návštěvníkům až
do 16 hodin k dispozici stánky tématicky
zaměřené na ochranu životního prostředí.
Děti i dospělí mohli poznávat v různých
testech například stopy zvěře, stromy podle
jejich listů, druhy motýlů, rostlin či plazů
nebo se naučit něco málo o potravním
řetězci v přírodě. Zájem o akci byl veliký
a programu se účastnily i celé školy

akce pořádaná sdružením Ochrana fauny
Jaroslav
ČR u příležitosti světového dne zvířat.
Straka
4. říjen, je dnem svátku Svatého Františka z
Tereza
Assisi, patrona zvířat. Na místě byly
Kutníková návštěvníkům k dispozici stánky tématicky
zaměřené a dokonce i různá zvířátka – děti
Pavel
Žďárský
si například vyzkoušeli jízdu na koni
(a nejen děti)
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3. Doplňující informace o činnosti sdružení v roce 2009
1. Revizní komise provedla dne 24.1. 2010 kontrolu hospodaření sdružení v roce 2009.
Přehled hospodaření je přílohou této zprávy, kopie zápisu je také přílohou a originál je
uložen v kanceláři o.s.Salamandr
2. Na valné hromadě 24.1. 2010 byla projevena důvěra celému představenstvu, které bude
dále pracovat ve složení : Mgr. Monika Průchová, Mgr. Olga Straková, Věra Krásná a Karel
Novák.
3. Na valné hromadě 24.1. 2010 byla provedena volba nového člena do předsednictva.
Stalo se tak na základě rezignace Františka Roušara, který k 1.1.2010 ukončil ze zdravotních
důvodů práci v představenstvu.
Novým členem představenstva byla zvolena : Mgr. Magdaléna Nesvadbová
4. Sekretářem a druhým statutárním zástupcem sdružení zůstává nadále Jaroslav Straka
5. K 31.10. 2010 byla podána žádost o státní dotaci na MŠMT. Státní dotace byla žádána na
projekt „Hrou za poznáním“.
6. k 31.12.2009 byly řádně vyúčtovány veškeré dotace poskytnuté našemu sdružení
od Městského úřadu v Příbrami a MŠMT České republiky na činnost v roce 2009.
7. O.s. opět žádalo Městský úřadu v Příbrami a MŠMT České republiky o dotace na činnost v
roce 2010
8. Do 31.1.2010 bude podáno daňové přiznání.
9. 26.10. 2009 byla provedena kontrola čerpání dotací – FÚ Příbram. Kontrola neshledala žádné
nesrovnalosti.

Tato výroční zpráva byla schválena valnou hromadou sdružení dne 24.1.2010

V Příbrami dne 26.1.2010

předseda sdružení
Mgr. Monika Průchová
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Příloha1

Přehled hospodaření za rok 2009
Počáteční stav k 1.1.2009

Pokladna
22 724,00,-Kč

Účet ČS
50 334,09,-Kč

celkem
73 058,09,-Kč

Příjmy za období 2009
Převod z roku 2008
Zůstatek z roku 2008 v pokladně
Příjmy za poukazy na účet ČS
Placené poukazy na tábory - pokladna
Dotace MSMT
Grant Města Příbram
Ostatní příjmy (vrácené platby, služby, příspěvky)
Placené poukazy na pobyty
Sponzorské příspěvky
Úroky na účtu ČS
Příjmy celkem

50 334,09,22 724,00,341 295,00,159 290,00,200 000,00,22 500,00,6 132,00,36 278,00,2 200,00,169,89.840 922,98

Výdaje za období 2009
Placené služby z účtu ČS (pronájem sálu, Porta….)
Placené služby ( ubytování, strava) z účtu
Doprava autobusy
Poštovné
Poplatky za vedení účtu ČS
Vrácené poukazy
Pojištění sdružení
Zdravotnické potřeby a léky
Jízdné za soukromá auta
Kancelářské potřeby
Doprava dětí – vlak, autobus
Pojištění dětí, jarní prázdniny
Hry, pomůcky, sportovní potřeby
Odměny pracovníků
Placená strava + služby na pobytech a táborech
Vrácené poukazy – neuskutečněné pobyty
Nájemné kanceláře
Placené služby (kopírování, půjčení lodí…)
Vstupné, jízdné, drobné občerstvení na akcích
Výdaje celkem

7 642,00,391 280,00,28 000,00,1 820,00,2 714,50,4 032,00,1 593,00,3 642,00,13 894,00,1 125,00,3 089,00,308,00,11 552,00,89 500,00,231 620,00,210,00,18 000,00,6 298,00,1 928,00,818 247,50,-

sumarizace
příjmy v roce 2009
840 922,98

výdaje v roce 2009
818 247,50,-

Zůstatek k 31.12.2009

22 675,48,-

rozdíl
22 675,48,Účet ČS : 17 168,48,Pokladna : 5 506,00,9

Příloha 2 :
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